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ABSTRACT 

 

This study aims to determine the types of fish catch fishermen in collect fish Nipah Panjang I 

district Tanjung Jabung Timur Regency jambi province. Type research is a descriptive 

explorative, conducted in 5 fish wards Kelurahan Nipah Panjang I Tanjung Jabung East regency 

in October until December 2016. Samples taken differ species, washed and documented. The 

identification process is performed by measuring, with 10 characters of morphometry and 4 

meristic characters, as well as comparing specimens with identification books and 

www.fishbase.org. The results obtained 30 species of fish, 26 genus, 19 families, and 8 orders. 

The most common fish found are the order Perciformes spread in 8 families. Distribution of 

fisherman fish catches of the most species are in the collect fish III as (24 species), collect fish II 

obtained as (18 species), and collect fish V as (15 species), and Collect fish IV as (11 species). 

While the least types of fish found in collect fish I is as (10 types). For all the wards obtained 

bawal fish, namely bawal cermin, bawal putih and bawal cepak. While the fish are only obtained 

from one ward that is kurau jenggot fish, belanak, sebelah, gulamo merah, gulamo batu, gulamo, 

layur, duri putih, and duri kuning. 
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PENDAHULUAN 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

adalah daerah pemekaran di Provinsi Jambi. 

Letak kabupaten strategis yang memiliki 

luas 5.330 Km
2
, karena berdekatan dengan 

pusat pertumbuhan regional Singapura-

Batam-Johor. Memiliki kawasan pesisir 

pantai seluas 561,36 Km
2 

dengan jumlah 24 

pulau-pulau kecil. Kabupaten ini secara 

geografis terletak pada 0°53’ - 1°41’ LS dan 

103°23 - 104°31 BT, dengan batas-batas 

disebelah Utara berbatasan dengan Laut 

Cina Selatan, sebelah Selatan berbatasan 

dengan Kabupaten Muaro Jambi dan 

Provinsi Sumatera Selatan, sebelah 

Barat berbatasan dengan Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat, serta disebelah 

Timur berbatasan langsung dengan Laut 

Cina Selatan. Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur ini memiliki potensi perikanan 

tangkap yaitu 23.678 ton/tahun atau 36% 

yang di manfaatkan (Dinas Kelautan dan 

Perikanan, 2011). 

Kabupaten Tanjung Jabung memiliki 

potensi yang sangat besar dalam bidang 

kelautan dan perikanan. Meratanya potensi 

perikanan yang ada maka perlu dilakukan 

pengelolaan sebaik-baiknya. Beberapa 

penelitian sudah pernah dilakukan di 

perairan pantai Sumatra menurut Fitrah 

(2016:71) diperoleh hasil jumlah ikan 11 

jenis yang mewakili 10 famili di Perairan 

Laguna Gampoeng Pulot, dan Abdullah 

(2009) memperoleh ikan hasil tangkapan 

dengan dengan menggunakan pukat langga  

73 jenis ikan yang mewakili 31 famili.   

Namun demikian di perairan pantai 

Provinsi Jambi yairu di Kelurahan Nipah 

Panjang I Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur, ikan yang didapatkan dari hasil 

tangkapan nelayan yang komersil atau 

memiliki nilai ekonomis dibawa ke bangsal 

ikan yang ada di Kelurahan Nipah Panjang I. 

Bangsal ikan yang terdapat di Kelurahan 

Nipah Panjang I sebanyak 11 bangsal yang 

menampung ikan hasil tangkapan nelayan. 

Namun hanya 5 bangsal yang sudah 

memiliki armada kapal, alat tangkap serta 

anak buah kapal sendiri. Adapun bangsal 

ikan yang ambil pada penelitian ini, adalah 

Bangsal I, bangsal II, bangsal III, bangsal 

IV, dan  bangsal V. Bangsal tersebut juga 

dijadikan tempat pengemasan ikan, udang 

dan kepiting yang dikirim ke luar negeri 

seperti Malaysia dan Singapura. Observasi 

awal yang telah dilakukan di bangsal ikan 

Kelurahan Nipah Panjang I Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur di dapat beberapa 

jenis ikan dari hasil tangkapan nelayan, 

menurut informasi dari para nelayan tersebut 

ikan yang di dapat yaitu ikan gulamo, ikan 

belanak, ikan sembilang, ikan bawal putih, 

ikan bawal hitam, ikan sembilang, ikan 

senangin, ikan parang-parang, dan ikan 

sebelah. 

Sumberdaya ikan hasil tangkapan 

nelayan yang ada di Kelurahan Nipah 

Panjang I Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

belum teridentifikasi.Berdasarkan latar 

belakang yang telah diuraikan maka dirasa 

perlu untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Jenis-jenis Ikan Hasil Tangkapan 

Nelayan di Bangsal Ikan Kelurahan 

Nipah Panjang I Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur  Jambi”.  

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang dilakukan 

adalah deskriptif ekploratif, dengan 

melakukan survey langsung dan mengmbil 

sampel ikan di bangsal. Pengamatan 

dilakukan terhadap morfologi ikan 

berdasarkan morfometri dan meristik  dari 

sampel yang didapat. Sampel diambil dari 5 

bangsal ikan yang sudah memiliki alat 

tangkap, armada kapal serta anak buah kapal 

sendiri di Kelurahan Nipah Panjang I 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu 

bangsal ikan I, bangsal ikan II, bangsal ikan 

III, bangsal ikan IV, dan bangsal ikan V. 
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ALAT DAN BAHAN 

Alat dan bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kamera digital, 

box sampel, plastik sampel, alat tulis, 

caliper, lup, kertas millimeter, kertas label, 

kantong plastik, alkohol 70%, air bersih, dan 

ikan dari bangsal ikan Kelurahan Nipah 

Panjang I. 

 

PROSEDUR PENELITIAN 

Kegiatan pengambilan sampel 

dilakukan pada pukul 15.00 – 20.00 WIB, 

pada saat nelayan melakukan pelelangan 

ikan hasil tangkapan di bangsal ikan I, 

bangsal ikan II, bangsal ikan III, bangsal 

ikan IV, dan bangsal ikan V Kelurahan 

Nipah Panjang I Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur. Jenis ikan yang diambil pada 

penelitian ini adalah ikan yang memiliki 

perbedaan morfologi yang jelas (bagian 

tubuh yang lengkap). Untuk setiap ikan yang 

berbeda morfologinya diambil dan dicuci 

bersih dengan air lalu dipisahkan sesuai 

dengan ciri-ciri dan kesamaan serta 

pebedaan dari bentuk-bentuk tubuh sampel, 

didokumentasi, dicatat bentuk dan warna, di 

beri kode urut sampel (dari KIN 001-KIN 

030) Keanekaragaman Ikan Nipah Panjang I 

(KIN) dan selanjutnya dimasukkan ke dalam 

box sampel yang telah berisi alkohol 70% 

serta diberikan label. 

Untuk selanjutnya dilakukan 

identifikasi pada sampel yang di dapat 

dengan menggunakan buku identifikasi ikan 

dan www.fishbase.org berdasarkan karakter 

morfologi tubuh ikan 10 karakter morfologi 

dan 4 karakter meristik yang meliputi 

panjang total (PT), panjang standar (PS), 

tinggi badan (TB), panjang kepala (PK), 

panjang dasar sirip punggung (PDSP), tinggi 

sirip punggung (TSP), panjang sirip dubur 

(PSD), tinggi sirip dubur (TSD), panjang 

batang ekor (PBE), tinggi batang ekor 

(TBE), jumlah jari-jari sirip punggung (D), 

jumlah jari-jari sirip dubur (A), jumlah jari-

jari sirip dada (P), sisik pada gurat sisi 

(Sukmono dkk,2010:30). Sehingga didapat 

informasi tentang jenis ikan yang didapat. 

Hasil yang didapatkan disaji dalam bentuk 

deskriptif. 

Tahap identifikasi sampel dilakukan 

di Laboratorium Biologi Universitas Jambi, 

dengan mencocokkan pada buku identifikasi 

Saanin (1986), Koettelat (1993), dan White 

(2013) serta data www.fishbase.org.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Jenis-jenis Ikan Hasil Tangkapan 

Nelayan 

Hasil pengambilan sampel jenis-jenis 

ikan hasil tangkapan nelayan di Kelurahan 

Nipah Panjang I Tanjung Jabung Timur 

pada kelima bangsal berjumlah 8 ordo, 19 

famili, 26 genus dan 30 jenis ikan  ( Tabel 

1). Jenis ikan yang paling banyak ditemukan 

yaitu ordo Perciformes yang tersebar dalam 

8 famili. Menurut Abdullah dkk (2009:52), 

Ikan-ikan di dalam ordo ini termasuk jenis 

ikan pelagis yang umumnya terdapat di 

perairan permukaan hingga kedalaman 

200m yang merupakan daerah untuk operasi 

penangkapan ikan. Menurut Konishi (2007 : 

1), Ordo Perciformes merupakan kelompok 

ikan yang paling banyak tersebar di kawasan 

Asia Tenggara, ada 48 famili yang termasuk 

dalam ordo Perciformes. Pada penelitian ini 

ditemukan 8 famili yang termasuk dalam 

ordo Perciformes. Hampir 17 % dari 

keseluruhan famili dalam ordo Perciformes 

di kawasan Asia Tenggara dapat ditemukan 

di Kecamatan Nipah Panjang I. Pada saat 

penelitian kondisi cuaca tidak menentu 

sedang mengalami pancaroba yang membuat 

nelayan enggan melaut lebih jauh dan 

kebanyakan nelayan pulang hari 

dikarenakan angin yang kencang dan 

gelombang yang tinggi. Biasanya nelayan 

yang tetap melaut pada saat itu nelayan yang 

hanya melaut pulang hari, biasanya sekitar 

pukul 01.00 WIB pergi melaut dan 

kembalinya pada saat air pasang pukul 

16.00-20.00 WIB. 
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Tabel 1.  Jenis-jenis ikan yang didapat nelayan di bangsal 

No Ordo Famili Genus Spesies Nama Lokal 

1 Anguilliformes Muraenesocidae Muraenesox Muraenesox bagio  Ikan Malung 

2 

 

Mugiliformes Mungilidae Chelon Chelon planiceps  Ikan Belanak 

3 Moolgarda Moolgarda engeli Ikan Belanak 

 

4 

 

Perciformes 

 

 

Polynemidae Polynemus Polynemus melanochir  Ikan Kurau Jenggot 

5 Eleutheronema Eleutheronema tetradactylum  Ikan Senangin 

6 Sciaenidae Johnius Johnius trachycephalus  Ikan Gulamo Rebung 

7 Johnius coitor  Ikan Gulamo Merah 

8 

Johnius bornensis  Ikan Gulamo Batu 

9 Bahaba Bahaba polykladileos Ikan Gulamo 

10 Carangidae 

 

Atropus Atropus atropos  Ikan Kikik Jawa  

 

11  Carangidae Decapterus Decapterus macrosoma  Ikan Es 

12 Trichirurinae Lepturachantus Lepturachantus savala  Ikan Layur 

13 Latidae Lates Lates calcalifer  Ikan Kakap laut 

14 Sphyraenidae Sphyracena Sphyracena barracuda  Ikan Bara kuda 

15 Strommateidae 

 

 

 

Pampus Pampus punctatissimus  Ikan Bawal Cermin 

16 pampus chinensis Ikan Bawal Cepak 

17 Pampus Argenteus  ikan Bawal Putih 

18 Scombridae 

 

Auxis Auxis rochei Ikan Tongkol 

19 Scomberomorus Scomberomorus commerson  Ikan Tenggiri 

20 Rastrelliger Rastrelliger brachysoma  Ikan Kembung 

21 Rachyntridae Rachycentron Rachycentron canadum  Ikan Gabus Laut 

22 Pleuronectiformes Chynoglossidae Cynoglosus Cynoglosus arel Ikan Sebelah 

23 Gonorynchiformes Chanidae Chanos Chanos chanos  Ikan Bandeng 

24 Clupeiformes Clupeidae Anodontostoma Anodontostoma chacunda  Ikan Senangat 

25 Chirocentridae 

 

Chirocentrus Chirocentrus dorab Ikan Parang 

26  Pristigasteridae Thryssa Thryssa mystax  Ikan Bulat Mata 

 

      

27 Siluriformes Plotosidae 

 

Plotosus Plotosus canius Ikan 

Sembilang 

28 Ariidae 

 

 

Hexanematichthy

s 

Hexanematichthys sagor  Ikan Duri 

Putih 

 

29  Arius Arius venosus  Ikan Duri 

Kuning 

30 Scorpaeniformes Pltycephalidae 

 

Grammoplites Grammoplites scaber  Ikan Baji 
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Dari  hasil keseluruhan jenis ikan 

yang didapat, 10 jenis ikan didapatkan di 

bangsal I, 18 jenis ikan didapatkan di 

bangsal II, 24 jenis ikan didapatkan di 

bangsal III, 11 Jenis ikan didapatkan di 

bangsal IV, dan 15 jenis ikan didapatkan di 

bangsal V. Jenis ikan yang didapatkan dari 

kelima bangsal ini ada yang berbeda. Setiap 

jenis ikan yang didapat dari kelima bangsal 

ini ada yang sama jenisnya dilihat dari 

bangsal yang paling banyak yaitu bangsal 

ikan III sebanyak 24 jenis ikan yang didapat, 

ikan yang sama juga di dapat di bangsal ikan 

I yaitu sebanyak 8 jenis ikan, pada bangsal 

ikan II didapat sebanyak 10 ikan yang sama, 

untuk bangsal ikan IV sebanyak 8 jenis ikan, 

dan bangsal ikan V sebanyak 12 ikan yang 

sama jenisnya. Selanjutnya dilihat juga 

jumlah ikan dari bangsal I yang didapat 10 

jenis dengan bangsal II ada 7 jenis ikan yang 

sama, bangsal V didapat 6 jenis ikan yang 

sama, dan bangsal IV didapat 9 jenis ikan 

yang sama. 

Untuk jenis ikan bawal pada setiap 

bangsal itu ada, dikarenakan ikan bawal ini 

mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, 

selain itu dapat dilihat juga dari alat tangkap 

yang digunakan nelayan dari masing-masing 

bangsal yaitu dari setiap bangsal 

menggunakan jaring 3 inci dan 7 inci. 

Informasi dari nelayan setempat jaring 3 inci 

dan 7 inci ini memang digunakan untuk 

nelayan yang menagkap ikan bawal, dimana 

jaring 7 inci untuk ikan bawal yang 

berukuran diatas 10 cm sedangkan yang 3 

inci itu untuk ikan bawal di bawah 10 cm. 

Menurut Syofyan, dkk (2010:69), ikan 

bawal ini ditangkap dengan menggunakan 

jaring 3 dan 7 inci, namun untuk ukuran dan 

jumlah dari hasil tangkapan itu dari ikan 

bawal sendiri biasanya dipengaruhi dari 

bahan dan struktur tali, jumlah mata jaring 

panjang dan dalam, serta yang paling 

menonjol itu dari penggunaan ukuran mata 

jaring (mesh size). Ada bebarapa jenis ikan 

yang didapat hanya di satu bangsal saja 

yaitu ikan kurau jenggot, belanak, sebelah,  

gulamo merah, gulamo batu, gulamo, layur, 

duri putih, dan duri kuning. Ikan ini 

biasanya hanya didapat dengan 

menggunakan jaring 1 inci, dan 2 inci, serta 

dapat juga tertangkap dengan jaring 5 inci 

tetapi hanya 1atau 2 individu. Biasanya 

ikan-ikan ini hanya dijual di daerah 

setempat, yang dimanfaatkan untuk ikan 

asin.  

Perbedaan jenis ikan antara kelima 

bangsal disebabkan oleh beberapa faktor 

yaitu perbedaan alat tangkap yang 

digunakan, armada yang digunakan oleh 

nelayan, serta lama nelayan pergi melaut. 

Alat tangkap yang digunakan, di bangsal 

ikan III itu menggunakan jaring 1 inci, 2 

inci, 3 inci, 5 inci dan 7 inci, pada bangsal 

ikan II dan bangsal ikan V itu tidak 

menggunakan jaring 1 inci, 2 inci dan 3 inci, 

sedangkan untuk bangsal ikan I dan bangsal 

ikan IV juga tidak menggunakan jaring 1 

inci dan 2 inci. Terlihat bahwa bangsal ikan  

ini menggunakan alat tangkap jaring yang 

lengkap dibandingkan dengan keempat 

bangsal ini  yang tidak menggunkan alat 

tangkap yang berukuran 1 inci dan 2 inci.
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Beberapa contoh jenis ikan yang didapat nelayan di bangsal ikan Kelurahan Nipah 

Panjang I Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Gambar 1). 

  

  
Gambar 1 a) Polynemus melanochir (Valenciennes, 1831) b)  Atropus atropos (Bloch & Schneider, 1801) 

c) Pampus punctatissimus (Temminck & Schlegel 1845) d) Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851) 

 

Adapun Deskripsi karakter jenis ikan yang 

didapat: 

 

a) Ikan kurau jenggot memiliki bentuk tubuh 

yang lebar, moncong yang panjang, 

memiliki jenggot sebanyak 7 yang 

panjangnya melebihi panjang total 

tubuhnya, warna tubuh yang agak 

kemerahan serta siripnya,  dengan bentuk 

sirip ekor bercagak (forked). Ikan kurau 

jenggot mempunyai panjang total relatif 4:3 

dari panjang standar, tinggi badan relatif 1:3 

dari panjang standar, dan panjang kepala 

relatif 1:3 dari panjang standar, D; VIII,16, 

A; III, 11, P; 17 dan gurat sisi 68. Ikan ini 

biasanya  hidup di dasar berlumpur dan 

berpasir dengan kedalam 0-35 m.  

 

b) Ikan kikik jawa dengan bentuk tubuh 

pipih, warna tubuh keperakan,  memiliki 

bentuk sirip ekor yang bercagak 

(emerginate), pada pangkal ekor memiliki 

sisik yang tebal, dan pada bagian perut 

memiliki sirip yang panjang. Ikan ini 

mempunyai panjang total relatif 4:3 dari 

panjang standar, tinggi badan relatif 1:2 dari 

panjang standar, dan panjang kepala relatif 

1:3 dari panjang standar, D; IX, 21 serat A; 

III. Ikan ini biasanya hidup di perairan 

pantai dangkal. 

 

c) Pampus punctatissimus atau yang sering 

disebut dengan ikan bawal cernin ini 

memiliki bentuk tubuh yang pipiih 

(compresed), dengan warna tubuh bagian 

atas berwarna abu-abu dan bagian bawah 

dekat perut berwarna mengkilap seperti 

kaca, pada bagian pangkal ekor berwana 

kuning, dengan  kepala yang pendek dan 

moncong yang tumpul, serta ekor bercagak 

a b 

c d 
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(forked). Ikan ini memiliki panjang total 

relatif 4:3 dari panjang standar, tinggi badan 

relatif 1:5 dari panjang standar, dan panjang 

kepala relatif 1:2 dari panjang standar, D; 

VII, 46, dan A; V, 42. Ikan ini menghuni 

daerah dasar berpasir hingga berlumpur, 

akan kepermukaan pada malam hari. 

Menurut Frose & Pauly (2016) Ikan bawal 

cermin memiliki bentuk tubuh yang lateral 

yang pendek, sirip punggung keras 7-8, sirip 

punggung lunak 40-46, sirip dubur keras 5-7 

dan sirip dubur lunak 38-44. 

 

d) Ikan kembung memiliki bentuk tubuh 

yang memanjang, ramping, seluruh tubuh 

bersisik kecil dengan ukuran sisik yang 

sama, warna bagian punggung abu-abu 

kecoklatan serta pada bagian perut putih 

keperakan. Ikan ini terlihat dengan mulut 

yang lebar, moncong yang agak panjang 

serta mata yang besar, dengan  bentuk ekor 

bercagak (Forked). Ikan kembung 

mempunyai panjang total relatif 4:3 dari 

panjang standar, tinggi badan relatif 1:3 dari 

panjang standar, dan panjang kepala relatif 

1:4 dari panjang standar, D; X,12, A; 12, 

serta P;20. 

 

Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan 

dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

jenis-jenis ikan hasil tangkapan nelayan di 

Kelurahan Nipah Panjang I sebanyak 30 

jenis, yang mewakili 26 genus, 19 famili dan 

8 ordo. Jenis ikan yang paling banyak dipat 

di bangsal III yaitu sebanyak 24 jenis, 18 

jenis di bangsal II, bangsal V didapatkan 15 

jenis, bangsal IV di peroleh 11 jenis dan 10 

jenis didapatkan di bangsal I . Untuk semua 

bangsal di dapat ikan bawal, yaitu ikan 

bawal cermin, ikan bawal putih serta ikan 

bawal cepak. Sedangkan ikan yang hanya 

didapat dari satu bangsal yaitu ikan kurau 

jenggot, belanak, sebelah,  gulamo merah, 

gulamo batu, gulamo, layur, duri putih, dan 

duri kuning. 

 

Saran 

Berdasarkan penelitian ini maka 

dapat disarankan kepada dinas kelautan dan 

perikanan serta pihak-pihak terkait untuk 

lebih memperhatikan lagi kegiatan melaut 

dan memonitoring jenis-jenis ikan hasil 

tangkapan nelayan. Bagi peneliti 

selanjutnya disarankan untuk melakukan 

penelitian pada musim tertentu diharapkan 

mendapat jenis-jenis ikan lebih banyak lagi. 
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